Inhoud

Leeswijzer 11
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Organisatie 13
Organiseren 11
Soorten organisaties 15
Doelstellingen 16
Participanten 19
Cultuur 21
Interne en externe omgeving 24
Arbeidsverdeling 25
Interne integratie 28
Levenscyclus 28
Samenvatting 29
Relevante kernbegrippen 29
Competentietrainingen 30

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Organisatieleiding 31
Het management 31
Managementniveaus 34
Managementteam 35
De eenhoofdige leiding 37
De meerhoofdige leiding 38
Commissarissen 41
Ondernemingsraad 42
Samenvatting 44
Relevante kernbegrippen 44
Competentietrainingen 47

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Competenties van een goede manager 47
Het profiel van de leidinggevende 48
Werken in teamverband bevorderen 50
Commitment bereiken 52
Coachen 54
Behoeften kennen 57
Luisteren 59
cs-balans bewaken 60

8077_Competentietraing Management.indd 5

28-03-13 09:25

6

Competentietraining management

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Motiveren 61
Positief denken en handelen 65
Incentive 66
Slecht nieuws brengen 67
Conflicten beheersen 69
Burn-out 71
Samenvatting 72
Relevante kernbegrippen 72
Competentietrainingen 73

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Leidinggeven 75
Leidinggeven en persoonlijkheid 75
Drijfveren 78
Stijlen van leidinggeven 78
Autocratisch en participatief leiderschap 79
Tussenvormen van leiderschap 82
Leiderschapsdiagram 83
Succesvol leiderschap 87
Het omspanningsvermogen 88
Samenvatting 90
Relevante kernbegrippen 91
Competentietrainingen 92

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

Strategie 93
Visie 94
Missie 96
Doelstellingen 97
Beleid 98
Strategisch management en marketing 99
Strategische modellen 101
Strategiedimensies 102
Strategische besluitvorming 105
Portfoliotheorie 107
Groeistrategieën 109
Uitgebreide markt-productmatrix 111
Marktdynamiek 114
Ondernemerschap en marktgerichtheid 114
Klantkennis 116
Superieure waarde 117
Commerciële slagkracht 118

8077_Competentietraing Management.indd 6

28-03-13 09:25

Inhoud

5.17
5.18
5.19
5.20

Sociale verantwoordelijkheid 119
Samenvatting 122
Relevante kernbegrippen 122
Competentietrainingen 123

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21

Organisatiestructuren 125
Verhoudingenpatroon 125
Organisatieschema 127
Organieke en personele structuur 128
Formele en informele organisatie 128
De lijnrelatie 129
De stafrelatie 130
De functionele relatie 131
De operationele relatie 133
De horizontale relatie 133
De overlegrelatie 134
De verbindingsschakel 135
Platte en steile organisatiestructuur 137
De lijnorganisatie 139
De lijn-staforganisatie 140
De functionele organisatie 141
De divisieorganisatie 143
De projectorganisatie 146
De matrixorganisatie 149
Samenvatting 151
Relevante kernbegrippen 151
Competentietrainingen 153

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Managementvormen 153
Doelstellingenmanagement (management by objectives) 154
Uitzonderingsmanagement (management by exception) 155
Samenwerkingsmanagement (co-makership) 157
Risicomanagement 159
Teammanagement 160
Tijdmanagement (time management) 161
Transformatiemanagement 162
Delegatiemanagement (management by delegation) 163
Uitbestedingsmanagement (outsourcing) 167
Holistisch management 168
Creativiteitsmanagement 169

8077_Competentietraing Management.indd 7

7

28-03-13 09:25

8

Competentietraining management

7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19

Kwaliteitsmanagement 172
Innovatiemanagement 175
Kennismanagement 176
Competentiemanagement 177
Gezondheidsmanagement 180
Samenvatting 181
Relevante kernbegrippen 181
Competentietrainingen 182

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

Besluitvorming 183
Beslissingen 183
Het besluitvormingsproces 184
Aanvaardbare oplossing 188
Beslissingsregels 188
Strategische beslissingen 189
Organisatorische beslissingen 190
Operationele beslissingen 190
Geprogrammeerde en ongeprogrammeerde beslissingen 191
De beslissingsmatrix 192
De beslissingsboom 194
Samenvatting 195
Relevante kernbegrippen 195
Competentietrainingen 196

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Planning 197
Plannen 197
De planningperiode 199
Planningniveaus 201
Marketingplanning 203
Functionele beleidsplanning 204
Samenvatting 207
Relevante kernbegrippen 207
Competentietrainingen 208

8077_Competentietraing Management.indd 8

28-03-13 09:25

Inhoud

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

9

Organisatieontwikkeling 209
Ontwikkelingsproces 210
Fasen bij verandering 211
Probleemoplossend vermogen 211
Leerproces 213
Organisatieadviseur 214
Management audit 215
Reorganisatie 217
Management buy-out 219
Hefboomuitkoping 220
Samenvatting 221
Relevante kernbegrippen 221
Competentietrainingen 221

Register 223
Over de auteur 228

8077_Competentietraing Management.indd 9

28-03-13 09:25

1
Organisatie
In onze maatschappij is bijna alles georganiseerd. Veel van wat wij doen, gebeurt in organisaties. Organisaties zijn samenwerkingsverbanden tussen
mensen en middelen waarin doelstellingen worden nagestreefd, bijvoorbeeld
omzetdoelstellingen of marktaandeelgroei. Organisaties zijn constant in beweging; door de tijd heen zijn verschillende stadia in een levenscyclus te onderscheiden. Over de kenmerken van een organisatie, en over hoe je binnen
een organisatie de activiteiten kunt structureren, gaat dit hoofdstuk.
Competenties
Na bestudering van dit hoofdstuk kun je:

satie in de (marketing)management-

–	vertellen welke algemene aspecten

praktijk zijn, zoals organiseren en

deel uitmaken van organisaties, zoals

arbeidsverdeling.

organiseren, doelstellingen, participanten, cultuur, interne en externe

De competentietraining in dit hoofdstuk:

omgeving, arbeidsverdeling en le-

–	doelmatig organiseren in een detail-

venscyclus;
–	benoemen en omschrijven wat de
Kader 1.1

specifieke aspecten van de organi-

1.1

handelsbedrijf;
–	een bedrijf analyseren om advies te
kunnen geven voor verdere groei.

Organiseren

Organisaties komen op veel verschillende niveaus voor in de samenleving.
Voorbeelden zijn: detailhandelszaken, sportverenigingen, hogescholen, gezinnen, politieke partijen, industriële bedrijven en amusementsparken.
Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen en middelen om organisatie
een of meer doelstellingen te realiseren. Hieruit kun je opmaken dat de samenwerking doelgericht moet zijn. De mensen van de organisatie werken samen
aan een doel en verrichten daarvoor activiteiten. Daarbij maken ze gebruik van
middelen als geld, machines, gebouwen, grondstoffen en transportauto’s. Ze
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werken volgens een geordend proces, waarbij effectief opereren het uitgangspunt vormt. Ofwel: het proces is doelmatig.
doel Elke organisatie probeert de gekozen doelstellingen te realiseren. Globale doelstellingen stellingen kunnen zijn het behalen van een bepaalde omzet, het uitbouwen van
het filialennet en het verwerven van meer orders. Deze globale doelstellingen
worden in de praktijk verder verfijnd en concreter gemaakt. Zo moet de omzet
in een bedrag worden vermeld en hoort bij de doelrealisatie ook een termijn
waarop het doel moet zijn bereikt.
Organisaties worden als uniek beschouwd. Soms lijken ze op het eerste gezicht
erg op elkaar, maar bij een wat nauwkeuriger bestudering vallen al snel verschillen op. Bijvoorbeeld in de manier waarop klanten geholpen worden of op
de manier waarop goederen worden afgeleverd.
In elk samenwerkingsverband wordt er georganiseerd. En … er is heel veel te
organiseren op terreinen als de kernactiviteiten marketing, verkoop, logistiek,
productie en inkoop. Daarnaast zijn er vele ondersteunende activiteiten als financiën, automatisering en personeelszaken.
organiseren Onder organiseren wordt verstaan het zodanig samenwerken van mensen

en middelen dat daardoor doelstellingen worden verwezenlijkt.

doelmatig Als een organisatie op doelmatige wijze wil werken, gelden eisen waaraan moet

worden voldaan en die de wijze bepalen waarop de activiteiten verricht kunnen worden.
Deze eisen zijn:
–	Contacten. Menselijke contacten zijn mogelijk en leiden tot informele relaties.
–	Eenvoud. Hier gaat het erom dat er duidelijke structuren en processen zijn
waarbij alleen de noodzakelijke handelingen worden verricht.
–	Flexibiliteit. De organisatie is in staat zich aan te passen aan zich wijzigende omstandigheden.
–	Transparantie. Elke medewerker kent zijn plaats in de organisatie en weet
wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inhouden.
–	Rechtlijnigheid. Rechtlijnigheid is het gevolg van de transparantie. In de
organisatie is aangegeven aan wie de organisatieleden verantwoording zijn
verschuldigd. Het afleggen van de verantwoording van de verrichte activiteiten is van groot belang bij een resultaatgerichte organisatie.

8077_Competentietraing Management.indd 14

28-03-13 09:25

15

Organisatie

Kader 1.2

Praktijksituatie
In een groothandel in huishoudelijke

kan worden ingekocht als een schaarste

artikelen kunnen de medewerkers

van producten wordt verwacht. Hiertoe

goed met elkaar communiceren. Er

heeft de chef afdeling inkoop de nodige

zijn informele relaties zonder dat het

ervaring en beschikt hij over een goede

arbeidstempo lager wordt, zo wordt

visie van de markt. De organisatie kent

spontaan overlegd als hiertoe aanlei-

een duidelijk samenwerkingsverband

ding ontstaat. De doelmatigheid van or-

en is transparant; elke medewerker weet

ganiseren is te zien in de eenvoud van de

wat hij moet doen. De manager van de

werkzaamheden. Dit houdt in dat wordt

groothandel stuurt het bedrijf resultaat-

ingekocht bij betrouwbare leveranciers

gericht en klantgeoriënteerd aan en de

in Nederland en België, dat de afnemers-

medewerkers zijn aan hem verantwoor-

groepen bekend zijn bij de afdeling sales

ding schuldig. Periodiek vindt er een

en dat de administratie op een gebruiks-

terugkoppeling plaats tussen manager

vriendelijke wijze plaatsvindt. Deze

en medewerkers over de verrichte werk-

groothandel is flexibel, zodat er op tijd

zaamheden.

1.2

Soorten organisaties

Een organisatie is een huishouding waarin het organiseren tot uiting komt. Er
is onderscheid te maken tussen bedrijfshuishoudingen en gezinshuishoudingen.
Het managen omvat alle facetten, die voor een normale bedrijfsuitoefening managen
nodig zijn en waardoor een optimaal productieproces ontstaat.
Het begrip bedrijfshuishouding is een technisch begrip, omdat in dit samenwerkingsverband voor productie wordt gezorgd. De voortgebrachte goederen
en diensten voorzien in de behoeften van de klanten. Een onderneming draagt
de zorg voor de maatschappelijke behoeftevoorziening, en dit is een economisch begrip. Tot een onderneming kunnen verscheidene bedrijfshuishoudingen behoren.
Onder een bedrijfshuishouding wordt verstaan een zelfstandige productieorganisatie. De eis van zelfstandigheid is continuïteit: het bedrijf moet op eigen
kracht kunnen blijven bestaan. Dat kan als de opbrengsten groter zijn dan de
kosten. Er ontstaat dan een positief resultaat, ofwel winst. De opbrengsten
moeten een bepaald rendement op het vermogen mogelijk maken. Gebeurt dat
niet, dan zijn vermogensvertrekkers vaak niet te bewegen nog langer geld in de
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organisatie te steken. Bovendien is het halen van een positief resultaat nodig
om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Deze verplichtingen ontstaan
door de aankoop van goederen en diensten. Zo moeten bijvoorbeeld de leveranciers van grondstoffen en de personeelsleden betaald worden. In de praktijk
betekent dit dat de organisatie niet alleen winst moet maken, maar vooral ook
over voldoende geldmiddelen moet beschikken. Indien dit het geval is, is de bedrijfshuishouding zelfstandig en is het voortbestaan van de organisatie mogelijk. Slaagt het bedrijf hier niet in, dan kan het alleen voortbestaan met hulp.
Deze hulp kan bestaan uit subsidies, kwijtscheldingen van schulden, schenkingen, legaten en giften.

private
organisaties

publieke
organisaties

In de praktijk komt het vaak voor dat een organisatie geholpen moet worden
om de voortgang van de activiteiten veilig te stellen. Organisaties kunnen dan
ook in twee groepen worden verdeeld:
–	Organisaties waarbij het commerciële aspect belangrijk is, omdat naar
winst wordt gestreefd. Deze samenwerkingsverbanden worden private organisaties genoemd, zoals een supermarkt, een bankinstelling, een accountantskantoor, een boekhandel of een sportzaak.
–	Organisaties die niet geheel commercieel zijn. Dit zijn publieke organisaties.
Voorbeelden zijn de afdeling ruimtelijke ordening van een gemeente en een
basisschool.
Daarnaast zijn er vele organisaties die aanvullende hulp nodig hebben om te
kunnen blijven bestaan. Dat kan zijn in de vorm van een subsidie, zoals een
opstartsubsidie voor een innovatief project van een bedrijf of een reddingsplan
om een organisatie uit een economisch dal te helpen.
1.3

Doelstellingen

doelstelling Een doelstelling is het resultaat dat een organisatie nastreeft. Dit resultaat kan
kwalitatief van kwalitatieve of van kwantitatieve aard zijn. Een kwalitatief resultaat is bijkwantitatief voorbeeld als beste uit een consumentenonderzoek komen. Een kwantitatief

resultaat is het behalen van een omzetdoelstelling of een marktaandeelgroei.
Van deze doelstellingen worden de doelstellingen voor de tot de organisatie behorende bedrijven, bedrijfseenheden (business units) of afdelingen afgeleid. Zo
ontstaan bijvoorbeeld marketingdoelstellingen en innovatiedoelstellingen.
Elke organisatie kan één of meer doelstellingen proberen te verwezenlijken.
basis- Zoals al eerder aangegeven is de basisdoelstelling van een bedrijf continuïteit.
doelstelling Dit betekent dat de organisatie naar levensvatbaarheid streeft. Het is hierbij
van belang dat aan de activiteiten van de organisatie voldoende behoefte moet
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zijn: er moeten genoeg klanten zijn die voldoende producten afnemen.
Naast de basisdoelstelling continuïteit kan een organisatie een of meer aanvullende doelstellingen nastreven. Enkele voorbeelden van aanvullende doelstellingen zijn winstmaximalisatie, bevredigend winstniveau, gewenste rentabiliteit, macht, inkomensvorming, werkgelegenheidscreatie, omzetmaximalisatie,
afzetmaximalisatie, bepaald marktaandeel, of een schoon bedrijfsproces.
Combinaties van doelstellingen kunnen met elkaar in strijd zijn. Het nastreven
van zowel kwaliteits- als kwantiteitsmaximalisatie of zowel winst- als omzetmaximalisatie is niet mogelijk. Bij dit laatste voorbeeld doet een steeds hogere
omzet de opbrengsten wel toenemen, maar dit geldt ook voor de kosten. Bij een
steeds hogere omzet zal uiteindelijk de verkoopprijs per product dalen en de
druk op de organisatie zal leiden tot afname van doelmatig werken, wat kostenverhogend werkt. Omzetmaximalisatie kan dus gemakkelijk tot een afname van de winst leiden.
Een meer nauwkeurige verwoording van de doelstelling is nodig. Een doelstelling moet smartic zijn. De letters van smartic staan voor Specifiek, Meetbaar,
Ambitieus, Realistisch, Tijdgebonden, Inspirerend en Competentieverhogend.
‘Specifiek’ houdt in dat het beoogde doel typerend voor de organisatie moet
zijn. De doelstelling moet duidelijk aangeven op welk onderdeel of onderwerp
de organisatie resultaat moet boeken. Dit betekent: strak op maat en toegespitst op de organisatie. Het doel is dan specifiek voor de organisatie. Een voorbeeld van een specifiek doel voor een organisatie is groei van het aantal klanten.
‘Meetbaar’ houdt in dat een doelstelling gekwantificeerd moet zijn. De daadwerkelijke meting kan bijvoorbeeld gebeuren in volume, aantal, percentage of
waarde. Zo is een groei van het aantal klanten van 400 naar 500 een meetbare
doelstelling, omdat de toename te controleren is door telling.
De derde eis is ‘ambitieus’. Dit geeft aan dat een doelstelling een uitdaging van
formaat moet zijn. Het ambitieuze karakter van een doelstelling kan vanuit
historisch perspectief worden aangetoond. Een klantentoename van 400 naar
500 moet voldoende uitdaging betekenen voor de organisatie.
De vierde eis is ‘realistisch’. Hierbij is de vraag relevant, of de doelstelling wel
haalbaar is. Het heeft alleen zin om een haalbaar doel te stellen. De groei van
het klantenaantal met 100 klanten kan te verwezenlijken zijn. Kennis van de
marktmogelijkheden is daarbij wel nodig, anders bouwt de organisatie wellicht
een luchtkasteel.
Elke doelstelling moet tijdgebonden zijn. De organisatie moet de doelstelling
behalen binnen een duidelijk vastgestelde periode. Dit betekent: concreet aangeven wanneer de activiteiten starten en op welk moment de doelstelling gerealiseerd moet zijn.
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De zesde eis is ‘inspirerend’. Het inspirerende aspect van de doelstelling houdt
in dat de organisatie van binnen uit het vermogen moet hebben met nieuwe
probleemoplossingen te komen. Er zijn momenten nodig dat je heldere gedachten, ingevingen of bezieling hebt (‘flash of insight’), waarbij je elk gevoel
voor tijd verliest. Externe factoren, zoals een wandeling, duinloop, fietstocht,
douche, brainstorm, toiletbezoek of een goed boek kunnen de aanleiding zijn
om tot een ‘hoger inzicht’ te komen en een ‘aha-ervaring’ te hebben. Je ervaart
dan het begrip ‘flow’. Je verkeert daarbij in een toestand van optimale ervaring,
waarin alles als vanzelf lijkt te gaan en de inspiratie groot is. Er gaat een creatieve stroom door je heen die het beste in je naar boven brengt. Dergelijke momenten van inspiratie zijn niet te plannen. Een wandeling van een uurtje kan
soms meer creatieve inzichten opleveren dan een nacht lang rapporten doorploeteren.
De laatste eis is ‘competentieverhogend’. Dit houdt in dat de organisatie met
haar medewerkers een groei doormaakt en op een hoger niveau komt. Daardoor kan de organisatie meer dan ervoor. Het gaat hierbij niet alleen om een
groei in kennis, maar ook in vaardigheden, houding en gedrag. Deze vier elementen vormen een competentie in een bepaalde context, zoals het vergroten
van het klantenbestand van een organisatie.
Een voorbeeld van een smartic-doelstelling.
Handelsonderneming ‘Actie’ wil in 2014 het aantal rendabele klanten vergroten van 400 naar 500. De organisatie gaat hiertoe een acquisitiecampagne voeren, waarbij de huidige klanten als ambassadeurs van de organisatie optreden
en de financiële middelen één miljoen euro bedragen voor de verkoopafdeling.
Deze doelstelling is smartic om de volgende redenen:
–	specifiek: het gaat over handelsonderneming Actie;
–	meetbaar: het aantal klanten moet stijgen van 400 naar 500 en dit is te
meten door telling van het aantal klanten;
–	ambitieus: een toename van het aantal klanten van 400 naar 500, ofwel een
klantengroei van 25%, heeft de nodige uitdaging;
–	realistisch: door de inzet van de huidige 400 klanten als ambassadeurs van
de handelsonderneming in de acquisitiecampagne, is een voorgenomen
groei van honderd klanten in het kalenderjaar 2014 haalbaar te noemen en
voor de verkoopafdeling bedragen de financiële middelen hiertoe één miljoen euro;
–	tijdgebonden: de klantengroei vindt plaats in het kalenderjaar 2014;
–	inspirerend: de huidige 400 klanten hebben creatieve inzichten, ingevingen
en heldere gedachten nodig om 100 nieuwe, rendabele klanten te kunnen
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werven en daarbij is de verkoopafdeling actief om dit samen met de klanten
te realiseren;
–	competentieverhogend: de klanten en de medewerkers van de verkoopafdeling groeien in hun wervingsactiviteiten door het acquireren van 100 nieuwe, rendabele klanten.

Kader 1.3

Praktijksituatie
Een detailhandelszaak in sportarti-

je aan ‘het komend kalenderjaar’. De

kelen in het centrum van een grote

doelstelling is Inspirerend omdat er de

provinciestad heeft als ‘doelstelling’

nodige bezieling aanwezig moet zijn

een omzettoename van twintig pro-

om de uitdaging aan te gaan. In het

cent in sportschoenen voor hardlopers

algemeen komt het Competentieverho-

in het komend kalenderjaar te halen.

gende karakter tot uiting in het behalen

Deze doelstelling is Specifiek voor de

van grotere successen in de markt en

doelgroep hardlopers en Specifiek voor

sterk toekomstgericht blijven handelen.

de verkoop van sportschoenen. De te

Het doel van deze smartic-doelstelling

realiseren omzettoename van twintig

is duidelijk aangeven wat de detailhan-

procent is Meetbaar. Ambitieus mag een

delszaak nastreeft. De manager heeft

groei met twintig procent wel worden

dan de mogelijkheid nauwkeurig na te

genoemd en aan Realistisch karakter

gaan of de doelstelling is bereikt. Door

wordt voldaan omdat de beoogde om-

het rendement te evalueren is hij in staat

zettoename te verwezenlijken wordt

te sturen daar waar nodig is.

geacht. Het Tijdgebonden karakter zie

Doelstellingen kunnen ook een sociaal karakter hebben. Voorbeelden van sociale doeleinden zijn creatie van werkgelegenheid en inkomensvorming. Een
organisatie kan ook managementdoelstellingen nastreven, zoals de verbetering van de organisatiestructuur en het beheersen van de bedrijfsprocessen.
Ook economische doelstellingen komen voor, deze hebben een duidelijke relatie met het te behalen resultaat. Een voorbeeld hiervan is het behalen van een
rentabiliteit van vijftien procent over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen.
1.4

Participanten

Een organisatie kent, afhankelijk van de grootte, vele participanten die mee- particihelpen de gekozen doelstellingen te realiseren. Werknemers en vermogensver- panten
schaffers zijn bijvoorbeeld participanten. Elke participant levert een bijdrage
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aan de organisatie en ontvangt hiervoor een vergoeding. Participanten blijven
hun medewerking aan de organisatie geven, zolang ze vinden dat ze voldoende
beloond worden. Hun tevredenheid, ofwel satisfactie moet dus een minimaal
niveau hebben. Dit kan zijn een financiële beloning, maar ook waardering en
status vallen hieronder.
De bijdrage van werknemers is arbeid en hun vergoeding is salaris. De vergoeding kan verder zijn een uitdagende job, veel sociale contacten, aantrekkelijke
promotiemogelijkheden, grote werkzekerheid, voldoende zelfontplooiing, opvallende status, aanzienlijke macht, oprechte waardering en een prettige werksfeer. Dit wordt nader toegelicht in de behoeftehiërarchie van Maslow in 3.5.
De basisvaardigheden van de medewerkers zijn essentieel voor de leden van
een organisatie. Je kan hier denken aan luisteren, doorvragen, begrip tonen,
samenvatten, kritische zelfreflectie en geloofwaardig communiceren. Deze
vaardigheden zijn van wezenlijke betekenis om contact te maken. Daarnaast
beschikken medewerkers over vaardigheden omtrent hun vakgebied.
Zonder de basisvaardigheden te beheersen hebben trainingen voor het ontwikkelen van complexe vaardigheden weinig tot geen effect. Bovendien moeten vaardigheden worden onderhouden, want zij zijn aan slijtage onderhevig.
Het trainen en ontwikkelen van basale sociale en communicatieve vaardigheden zijn de voorwaarden voor het aanleren van complexere vaardigheden zoals
samenwerken op strategisch vlak en het voorbereiden van een reclamecampagne.
De vermogensverschaffers stellen financieringsmiddelen beschikbaar. Vermogensverschaffers zijn onder te verdelen in eigenvermogenverschaffers en vreemdvermogenverschaffers. De eigenvermogensverschaffers steken hun eigen geld in
een organisatie en krijgen daarvoor terug eigendom, zeggenschap en winstuitkering. De vreemdvermogensverschaffers zijn onder meer bankinstellingen en
pensioenfondsen. De vermogensverschaffers ontvangen rente en terugbetaling
van verstrekte leningen.
De afnemers vormen een onmisbare groep participanten. Zonder afzet heeft
een organisatie immers geen bestaansrecht. De afnemers nemen goederen of
diensten af en de organisatie ontvangt hiervoor het bijbehorende bedrag.
Tot de participanten van een organisatie kunnen ook consumentenorganisaties
worden gerekend. Een marktgerichte organisatie moet met haar klanten terdege rekening houden. Dit impliceert dat ook aan een goede relatie met consumentenorganisaties moet worden gewerkt. Deze organisaties beschikken over
een toenemende invloed in de maatschappij en ook bij bedrijven.
Naarmate een organisatie een kleinere omvang heeft en problemen groter zijn,
wordt vaker een beroep gedaan op externe adviseurs. Deze personen, consultants, zijn niet in dienst van de organisatie, maar oefenen een vrij beroep uit
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als zelfstandig adviseur of hebben zich verenigd. Voorbeelden van externe
adviseurs zijn marketingconsultants, organisatieadviseurs, fiscalisten, juristen, marktonderzoekers en accountants. Bij de wat grotere organisaties, zoals
grootwinkelbedrijven en multinationale ondernemingen, zijn de deskundigen
veelal intern aan de organisatie verbonden. Dit betekent dat zij als werknemer
in loondienst van de organisatie zijn.
1.5

Cultuur

Cultuur is een gemeenschappelijke eigenschap van een groep mensen. De cultuur van een organisatie is uniek, is historisch gegroeid en uit zich via de leden
van een organisatie. De ene organisatie kent bijvoorbeeld uiterst formele procedures, terwijl het er bij een andere organisatie juist heel informeel aan toe
gaat. Andere cultuuruitingen zijn zeer klantgericht gedrag, uitermate nauwgezet plannen van allerlei activiteiten, veelvuldig vergaderen en uitgebreide sociale contacten van ‘even bijpraten’ tot gezamenlijk op vakantie gaan.
Cultuur kan worden omschreven als een collectieve programmering van het cultuur
denken die de ene groep personen van de andere onderscheidt.
Cultuur zit dus in de hoofden van de mensen en bepaalt hun opvattingen en
gedragingen. Er ontstaan binnen een groep gemeenschappelijke opvattingen
die de cultuur van de groep bepalen. Door de onderlinge contacten tussen de
leden van de groep wordt de cultuur versterkt en ontstaat een klimaat van wederzijds begrip en gezamenlijke visie. Een cultureel gebonden groep vind je in
allerlei organisaties, zoals politieke partijen, sportverenigingen en handelsbedrijven.
In een organisatie wordt de bedrijfscultuur vooral door twee aspecten bepaald,
namelijk de sociabiliteit en de solidariteit. De sociabiliteit geeft de mate van sociabiliteit
vriendschap tussen de organisatieleden weer. Met solidariteit wordt bedoeld de solidariteit
mate waarin de organisatie in staat is, ongeacht de persoonlijke relaties tussen
medewerkers, in een hoog tempo en op effectieve wijze de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
Een hoge mate van zowel sociabiliteit als van solidariteit zorgt voor een snellere verandering van de bedrijfscultuur. De sociabiliteit kan worden bevorderd door ervoor te zorgen dat de organisatieleden minder op formele wijze
met elkaar omgaan, zonder dat respect voor elkaars plaats in de hiërarchie
verdwijnt. Dit heeft tot gevolg dat de hiërarchische verschillen beperkt mogen
worden. Het veranderen van de cultuur is een tijdrovende aangelegenheid. Hoe
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groter de te bereiken cultuuromslag, hoe intensiever en langer het proces van
de verandering duurt. Een organisatie moet immers naar de nieuwe cultuur
toegroeien.
De sociabiliteit hangt sterk af van de aard van de organisatieleden. Mensen
moeten bij elkaar passen om een goede sfeer in het team te realiseren. De sociale band tussen de bedrijfsleden kan versterkt worden door het organiseren van
informele bijeenkomsten zowel binnen als buiten de organisatie. Bijvoorbeeld
door gezamenlijk te eten of door een personeelsuitje.
De solidariteit tussen de organisatieleden kan worden verhoogd doordat de
manager de wil om te scoren stimuleert bij zijn medewerkers. De manager kan
zorgdragen voor een nog betere solidariteit door de medewerkers duidelijk te
maken dat zij het succes van het bedrijf mede bepalen. Dit houdt in dat alle organisatieleden resultaatgericht moeten werken, wil het bedrijf kunnen slagen
in succesvol ondernemen. De medewerkers moeten zich realiseren dat voor
succes behalen inspanningen nodig zijn. De manager kan aan de organisatieleden de marktmogelijkheden bij de afnemers en concurrentiedruk kenbaar
maken. Dit kan de manager doen via gesprekken en nieuwsbrieven, maar ook
door in het personeelsblad melding te maken van de marktsituatie. De manager moet dus effectief communiceren en zijn visie duidelijk verwoorden.
cultuur De cultuuromslag van bijvoorbeeld een reactief naar een proactief onderneomslag mingsbeleid betekent dat een organisatie meer in kansen gaat denken (proac-

tief) in plaats van in bedreigingen (reactief). Dit leidt allereerst tot een omslag
in denken en vervolgens in doen. Niet elk organisatielid staat hier meteen enthousiast tegenover en meestal roept een dergelijke verandering weerstand op.
Het meer resultaat- en marktgericht gaan opereren vereist een andere houding
van medewerkers dan wanneer ze uitsluitend de marktontwikkeling hoeven
te volgen. De manager moet ervoor oppassen dat de medewerkers gaan klagen over de nieuwe weg van effectiviteit, resultaatgerichtheid en zakelijkheid,
zodat hierdoor de sfeer in het bedrijf verslechtert. Door verduidelijking van de
nieuwe koers moeten de organisatieleden de noodzaak van de cultuuromslag
kunnen begrijpen. Er zullen medewerkers zijn die de nieuwe weg mee inslaan,
maar er zullen ook personeelsleden zijn die vertrekken. Dit laatste helpt bij het
welslagen van de cultuuromslag. De organisatie moet immers over mensen beschikken die passen bij de cultuur zoals het bedrijf die wil uitdragen.
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Kader 1.4

Praktijksituatie
Arnold Jansen heeft twintig jaar geleden

constituerend karakter hebben en dat

een handelsonderneming opgericht.

hij het vervelend vindt om vaak sturend

De handelsonderneming kende een on-

én opdrachtgevend op te treden en dat

stuimige groei gedurende de eerste tien

hij te dikwijls met zaken wordt gecon-

jaar. Daarna daalde het groeitempo en

fronteerd die volgens hem een hoog-

sinds twee jaar stagneert de omzet. De

geplaatst manager niet moet verrichten,

kosten nemen jaarlijks toe en het wordt

zoals aan lager geplaatste afdelingsme-

dan ook steeds moeilijker de gekozen

dewerkers werkzaamheden toelichten

doelstelling van een rentabiliteit over

en hun verlofdagen bijhouden.

het geïnvesteerd vermogen van twaalf

Vervolgens gaat directeur Jansen in

procent per jaar te realiseren.

op de strategie van de organisatie en

Directeur Jansen vraagt zich af, waar-

staat hij stil bij het feit dat deze een

aan de stagnatie van de omzet te wijten

lange termijnkarakter heeft en sterk

is. De verkoopleider is de laatste jaren

toekomstgericht is. Jansen vraagt zich

wegens ziekte vrij vaak afwezig, maar

af, of de nodige flexibiliteit bij zijn naaste

Jansen gelooft niet dat dit de oorzaak is.

medewerkers wel voorhanden is. Enige

Jansen denkt dat het veel meer te maken

voorstellen van hem om tot verandering

heeft met de motivatie en flexibiliteit

te komen zijn wat te gemakkelijk door de

van zijn afdelingschefs. Ook over het

afdelingshoofden afgewezen. Jansen wil

zelfstandig opereren van deze chefs

nu met zijn afdelingschef komen tot een

is Jansen niet te spreken. en hij is niet

wekelijks terugkerend werkoverleg en

gerust op de continuïteit van zijn orga-

een meer duidelijke invulling van taken,

nisatie.

bevoegdheden en verantwoordelijkhe-

Tijdens een onderhoud tussen Jansen

den. Hij is namelijk bevreesd dat door

en zijn naaste medewerkers stelt hij dat

een te geringe flexibiliteit niet direct

bij al de te verrichten werkzaamheden

gereageerd kan worden op de signalen

de basisdoelstelling continuïteit nooit

uit de dynamische markt, waardoor or-

uit het oog mag worden verloren. Jan-

ders gemist worden en de goede naam

sen geeft aan dat enige chefs niet goed

van de handelsonderneming aangetast

beseffen dat de werkzaamheden van

worden. Dit zou op de lange termijn on-

de directeur voor het merendeel een

herstelbare schade kunnen opleveren.

Als organisatieleden beschikken over ethische kwaliteiten is de grondslag
aanwezig om een integer organisatieklimaat te verkrijgen. Een dergelijk klimaat geeft een goede relatie tussen de medewerkers onderling en tussen de
organisatie en haar omgeving, die onder meer uit klanten en leveranciers bestaat. Ethische kwaliteiten hebben met name betrekking op:
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–	De uitvoerbaarheid. Hierbij gaat het erom of de gewenste omgangsvormen
van de medewerkers te realiseren zijn.
–	De helderheid. Dit houdt in dat organisatieleden weten wat wel en niet
wordt aanvaard in de omgang met elkaar.
–	De eenduidigheid. Hier gaat het om de consistente communicatie van de
verwachte omgangsvormen.
–	De betrokkenheid. Dit omvat het verkrijgen van voldoende draagvlak om
op zorgvuldige wijze samen te werken.
–	De zichtbaarheid. Hierdoor worden de omgangsvormen van de medewerkers transparant.
–	De bespreekbaarheid. Dit maakt de weg vrij om te praten over getoonde omgangsvormen.
–	De sanctioneerbaarheid. Hier gaat het om het belonen van gewenst gedrag
en het straffen van medewerkers bij ongewenst gedrag.
1.6

open
systeem

interne
omgeving

externe
omgeving

directe
externe
omgeving

Interne en externe omgeving

De cultuur van een organisatie bepaalt hoe een organisatie in contact met
haar omgeving staat. In de praktijk leidt dit tot een complexe en boeiende wisselwerking. Er is dan sprake van een open systeem. Deelnemen in een open
systeem stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van de organisatie. Dit houdt in
dat de organisatie zich voortdurend moet aanpassen aan de veranderende
omgeving en om dit te kunnen doen, is een sterke marktgerichtheid nodig.
De organisatie heeft bij een sterke marktgerichtheid niet alleen oog voor de
veranderingen bij onder meer klanten, concurrenten, leveranciers, media en
overheid, maar handelt ook volgens de nieuwe situatie.
De omgeving van de organisatie kan worden verdeeld in een interne en een
externe omgeving. De interne omgeving heeft betrekking op invloeden van
direct bij de organisatie betrokkenen, zoals uitvoerende medewerkers en leidinggevenden. Deze personen komen met allerlei mensen in contact en dit
leidt ertoe dat de cultuur waarin zij leven in de organisatie doordringt. Dit
heeft ook weer invloed op de organisatiecultuur.
De externe omgeving wordt gevormd door alle overige belanghebbenden van
de organisatie. De organisatie heeft met de verschillende ‘componenten’ (bijvoorbeeld personen, organisaties, technologie) in de externe omgeving niet
een zelfde relatie. Dit leidt tot een verdeling van de externe omgeving in een
directe en een indirecte externe omgeving. Tussen de directe externe omgeving
en de organisatie bestaat een sterke wederzijdse beïnvloeding. Met deze omgeving doet de organisatie zaken of communiceert ermee. De directe externe
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omgeving bestaat onder meer uit klanten, leveranciers, concurrenten, eigenen vreemdvermogensverschaffers, overheid, onderwijsinstellingen, kennissen,
familieleden, vrienden, omwonenden, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, notarissen, marketingconsultants en accountants.
Vanuit de indirecte externe omgeving bestaat alleen eenrichtingsverkeer vanuit indirecte
de omgeving naar de organisatie toe. Deze omgeving ‘informeert’ de organi- externe
satie. Het gaat dan om bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, economi- omgeving
sche veranderingen, sociale voortgang en maatschappelijke groei.
In de complexe en dynamische omgeving treden continu wijzigingen op. Hierdoor is het niet steeds meteen vast te stellen of een persoon of organisatie tot de
directe of indirecte externe omgeving behoort. Zo kan een buitenlandse bankinstelling voor de ene organisatie als een directe externe omgevingsfactor en
voor een andere organisatie als een indirecte externe omgevingsfactor worden
gezien. Bepalend is in hoeverre de bankinstelling bij de organisatie betrokken
is.
In figuur 1.1 is de omgeving van de organisatie weergegeven. De organisatie
staat in het middelpunt en de interne en externe omgeving zijn er rondom getekend. Bij de externe omgeving is een onderscheid aangebracht in directe en
indirecte factoren.

C
B

A
Legenda
A = de organisatie met de interne omgeving
B = de directe externe omgeving
C = de indirecte externe omgeving

Figuur 1.1: De organisatie en haar omgeving
1.7

Arbeidsverdeling

Invloeden vanuit de omgeving bepalen de wijze van samenwerken. Door arbeidsverdeling wordt samenwerking tussen de organisatieleden noodzakelijk.
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arbeids- Van arbeidsverdeling is sprake als werkzaamheden zodanig worden verdeeld
verdeling dat zij een gelijksoortig karakter krijgen en hierdoor een taak ontstaat.

Bij arbeidsverdeling worden alle werkzaamheden in een bedrijf over verschillende organisatieleden verdeeld. Door deze verdeling van de arbeid ontstaan
voordelen voor organisatie en medewerkers, zoals het bevorderen van doelmatig werken in de organisatie en de toename van de productiviteit. Door arbeidsverdeling krijgt de medewerker meer vaardigheid bij het uitvoeren van
zijn taak. Door de vele herhalingen van dezelfde activiteiten wordt het productieproces met een grotere snelheid uitgevoerd en het hogere arbeidstempo doet
de kosten per eenheid product afnemen. Door het hogere tempo wordt immers
in de beschikbare tijd meer geproduceerd en dit doet de kosten per eenheid
product dalen. Bij een bedrijf met een ver doorgevoerde arbeidsverdeling komt
de productiviteit op een hoger niveau te liggen. Dit komt doordat de organisatieleden een ruime ervaring met het te verrichten werk verkrijgen. Een belangrijk voordeel voor de medewerker is dat hij of zij in de organisatie die activiteiten kan verrichten die hij het beste kan.
Arbeidsverdeling kent ook nadelen, die onder meer kunnen leiden tot een afname in de arbeidsmotivatie van de medewerkers:
–	de eentonigheid van het werk. Door het steeds herhalen van identieke werkzaamheden kan de uitdaging van het werk gering zijn.
–	de eenzijdigheid van het werk. Zo kan een medewerker al vele jaren uitsluitend actief zijn op de afdeling verkoop binnendienst.
–	de beperkte arbeidsflexibiliteit. Dit verkleint de inzetbaarheid van de medewerkers. Door arbeidsverdeling toe te passen, wordt de organisatie kwetsbaarder. Dit zie je als een medewerker door bijvoorbeeld ziekte uitvalt en
niemand zijn werk over kan nemen. De organisatie moet dan van buiten het
eigen bedrijf een geschikte kracht zien aan te trekken.
De mate van arbeidsverdeling is met name afhankelijk van de aard van de activiteiten. Belangrijke vragen zijn: kan arbeidsverdeling op praktische wijze een
invulling krijgen en wat zijn de competenties van de organisatieleden?
Door arbeidsverdeling wordt de arbeidscyclus verkort. Elke medewerker verricht immers een deel van het geheel aan activiteiten. De langste arbeidscyclus
is als een organisatielid alle activiteiten voor een bepaald product verricht.
Als er een bewuste groepering van de te verrichten activiteiten ontstaat, is er
functionali- sprake van functionalisatie. Er vindt dan een verbijzondering plaats op hetzelfsatie de niveau in de organisatiestructuur. Deze verbijzondering in horizontale richting is gefixeerd op onderdelen van de werkzaamheden. Zo kunnen op de afde-
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ling verkoop alle klantactiviteiten van organisaties in het kleinbedrijf worden
geconcentreerd bij één persoon. De klantactiviteiten van de grotere bedrijven
zijn dan toevertrouwd aan een andere medewerker. Hierdoor wordt de doelmatigheid van de te verrichten activiteiten bevorderd.

Kader 1.5

Praktijksituatie
De werkzaamheden in de wolfabriek ‘De

melding maakt van de communicatie in

Knot’ zijn de afgelopen drie jaar aanzien-

de wolfabriek, stelt zij echter dat ondanks

lijk toegenomen. Niet alleen is de afzet

de groei van de organisatie nog veel-

van breiwolproducten aanmerkelijk ge-

vuldig van mondelinge communicatie

stegen, maar ook is het assortiment flink

gebruik wordt gemaakt. Als arbeidsver-

uitgebreid. Directeur Rink Lap is dan ook

deling werkelijke toepassing gaat vinden,

zeer ingenomen met de ontwikkelingen

moet wat vaker schriftelijk worden ge-

van de laatste jaren, die tot een beter

communiceerd, ook al heeft deze vorm

bedrijfsresultaat hebben geleid. Nu de

nadelen, zoals het niet direct kunnen toe-

organisatie niet meer gerekend behoeft

lichten van de inhoud. Verder wijst zij op

te worden tot de categorie kleinere be-

het belang van duidelijke doelstellingen

drijven, is het door het wat groter aantal

en functiebeschrijvingen en het toepas-

personeelsleden voor Lap eindelijk mo-

sen van deeltijdarbeid.

gelijk geworden arbeidsverdeling toe te

Het maken van functiebeschrijvingen ziet

passen.

de wolfabrikant niet direct zo zitten. Voor

Rink Lap wil tot een andere organisatie-

deeltijdarbeid heeft hij wel belangstel-

opzet komen en heeft daartoe contact

ling, omdat hierdoor zijn organisatie wat

opgenomen met Els Vis, die organisatie-

meer flexibiliteit kan krijgen en de markt

deskundige van beroep is. Dit gesprek

ontwikkelingen beter kan volgen. Els Vis

leidt tot het door Els Vis nader onderzoe-

is echter van mening, dat er behoefte is

ken of, en in hoeverre een vergaande ar-

aan duidelijkheid omtrent doelstellingen

beidsverdeling in het wolbedrijf haalbaar

van de participanten. Door de steeds

is. Twee weken later constateert de or-

verdergaande arbeidsverdeling is het van

ganisatiedeskundige in een rapport dat

belang dat voor elke functie de hiërar-

vergaande arbeidsverdeling beslist kans

chische plaats in de organisatie en ook is

van slagen heeft. Els Vis vindt het voor de

het nodig dat voor ieder goed wordt aan-

wolorganisatie van groot belang dat er

gegeven binnen welk gebied gehandeld

aanmerkelijke efficiencyverbetering te

mag worden en wat de bevoegdheden en

verwezenlijken valt, als het machinepark

verantwoordelijkheden zijn.

maar de juiste samenstelling heeft. Di-

Na een uur met elkaar gesproken te heb-

recteur Lap heeft al snel becijferd dat een

ben heeft Els Vis van directeur Lap de op-

gewenste machine-investering op korte

dracht gekregen een gedetailleerd plan

termijn niet is uit te voeren; het financie-

uit te werken om tot functiebeschrijving

ringsaspect speelt de organisatie parten.

en deeltijdarbeid in zijn organisatie te

Ofschoon Els Vis in haar rapport niet veel

komen.
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1.8

Interne integratie

De doelmatigheid van de bedrijfsprocessen kan ook verbeterd worden als in-

interne terne integratie wordt toegepast. Van interne integratie is sprake als in één orintegratie ganisatie opeenvolgende activiteiten worden samengevoegd. Interne integratie

voorwaartse
integratie

achterwaartse
integratie

kan twee vormen aannemen, namelijk voorwaartse en achterwaartse integratie.
Voorwaartse integratie is het samenbrengen in één bedrijfsafdeling van twee of
meer opeenvolgende productiefasen. Zo kunnen in een onderneming de druken bindafdeling worden samengevoegd. Door deze samenvoeging hebben de
organisatieleden een ruimer beeld van het totale bedrijfsproces en kunnen zij
ook in een bredere afdeling werken. Dit geeft hun de mogelijkheid verscheidene taken uit te voeren.
Bij achterwaartse integratie worden een of meer direct voorafgaande fasen
van het productieproces samengevoegd. Een voorbeeld hiervan is het bijeenbrengen in een technisch fabricageproces van de montage- en verfafdeling van
tuinmeubilair.
1.9

Levenscyclus

Door vele veranderingen in de omgeving ontwikkelt de organisatie zich. Elke
organisatie kent een levenscyclus.
levenscyclus De levenscyclus van een organisatie is het verloop van de activiteiten van de

organisatie in de tijd bezien.

Bij een levenscyclus zijn vijf stadia te onderscheiden, de oprichting, groei , stabilisatie, achteruitgang en liquidatie.
oprichting In het eerste stadium van de oprichting worden vele voorbereidende werkzaamheden gedaan voor het opzetten van de organisatie. In dit stadium worden de activiteiten in gang gezet en introduceert de organisatie zich op de
groei markt. In het stadium van de groei neemt het aantal activiteiten toe, en daardoor vergroot de organisatie zichzelf. Door die vergroting neemt de omzet toe.
stabilisatie De stabilisatie is het stadium waarop de organisatie op het hoogtepunt in het
bestaan is. Als de groei eruit is, is namelijk de top bereikt. De organisatie is dan
volwassen en de omzet en bijbehorende activiteiten beleven hun hoogtepunt.
De organisatie probeert deze situatie zo lang mogelijk vol te houden. De bedrijfsresultaten zijn immers gunstig en het klantenbestand evenzo. Dit houdt
in dat er een sterke kern aan vaste klanten is, die voor de nodige omzet zorgt.
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Het hangt van veel factoren af of een organisatie gedurende lange tijd succesvol
kan opereren.
Als de stabilisatiefase wordt bereikt, is achteruitgang ongewenst. Door niet en/ achteruitof onjuist in te spelen op marktontwikkelingen en te laat op de veranderende gang
marktsituatie te reageren verliest de organisatie terrein en de fase van de achteruitgang is dan ingezet. Hiervan is ook sprake als het bedrijf door interne
oorzaken in de problemen komt, zoals het plotselinge vertrek van een of meer
waardevolle krachten. Een verrassend faillissement van een belangrijke afnemer kan ook een oorzaak van achteruitgang zijn. Door tegenslagen kan er een
heroriëntatie op de activiteiten nodig zijn, waarbij een reorganisatie tot de mogelijkheden behoort.
Als de organisatie het tij in het stadium van de achteruitgang niet kan keren, is
het oude niveau onbereikbaar. Het management moet zich dan ernstig bezinnen op de toekomst en zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Leiden de nieuwe
kansen niet tot succes, dan volgt de ontbinding van de organisatie. Liquidatie liquidatie
van de organisatie vindt veelal plaats nadat reddingspogingen zijn mislukt.
1.10

Samenvatting

In dit hoofdstuk heeft de competentietraining in het managementonderdeel
‘organisatie’ plaatsgevonden. Verschillende aspecten kwamen aan de orde:
soorten organisaties, participanten, bedrijfscultuur, interne en externe omgeving, arbeidsverdeling, integratie en levenscyclus. Van belang is dat er doelmatig wordt georganiseerd. Dit vereist vele inspanningen van de organisatieleden omdat de omgeving voortdurend volop in beweging is. Het realiseren van
smartic-doelstellingen is dan ook een belangrijke uitdaging in de marketingmanagementpraktijk.
1.11
organisatie
organiseren
bedrijfshuishouding
doelstelling
continuïteit
smartic
participanten
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Relevante kernbegrippen
solidariteit
interne omgeving
externe omgeving
arbeidsverdeling
arbeidscyclus
functionalisatie
voorwaartse integratie
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cultuur
cultuuromslag
sociabiliteit
1.12

achterwaartse integratie
levenscyclus

Competentietrainingen

1.1 Een detailhandelsbedrijf verkoopt fietsen voor kinderen en ouderen.
Daarnaast bevat het assortiment fietsen voor sportieve toerrijders en racefietsen voor de gevorderde fietstoerist en wedstrijdrijder.
De organisatie verkoopt ook fietsmaterialen en heeft verder een afdeling reparatie. De afnemers komen veelal uit de regio. De zaak heeft echter voor racefietsen een bovenregionale functie. De meeste fietsen komen hoofdzakelijk van
een leverancier uit Nederland en slechts voor een merk uit Duitsland. Voor de
racefietsen is er een Vlaamse fabrikant waarmee al jarenlang zaken worden gedaan. In het bedrijf zijn tien personen werkzaam, waarvan een manager, twee
administratieve krachten, twee verkopers en vijf monteurs voor de reparaties.
–	Werk een overzicht uit van doelmatig organiseren van dit bedrijf. Maak
hiertoe een korte opzet van maximaal twintig regels. Geef hierbij aan hoe
je de organisatie op doelmatigheid beoordeelt. Vermeldt ook wat voor
soort organisatie dit is, hoe je uit marketingoogpunt het assortiment beoordeelt en wat je van de arbeidsverdeling vindt.
1.2 Een detailhandelsbedrijf bevindt zich in de fase van groei. De te realiseren doelstellingen staan onder druk. De concurrentie in de branche is namelijk
moordend en een verdere groei is alleen mogelijk bij een noodzakelijke cultuuromslag en een meer gedetailleerde arbeidsverdeling. De organisatieleiding
denkt verder aan de verschillende fasen van de levenscyclus en de invloed van
de externe omgeving op het bedrijf.
–	Welke vragen zijn te stellen om de organisatieleiding nadien van advies te
dienen wat nodig is voor een verdere groei? Deze vragen moet je duidelijk
onder woorden brengen, waarbij je uitgaat van jouw marktbeleving.
–	Geef verder op gemotiveerde wijze aan of een herziening van de doelstelling nodig is.
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